
Symboly:

0370

Pozor
Čtěte návod k použití
Opakovaně nepoužívat
Skladovat mezi -20 a 40°C
Chránit před slunečním zářením
Chránit před vlhkem 
Výrobce
Použít do data
Označení shody s číslem Noti�kované osoby

-20 °C

40 °C

Qingdao KANGDUODUO
Protective Equipment Co.,Ltd
West of Sili Village,Lancun Town,
Jimo District,Qingdao City,Shandong
Province,China.
Dovozce: Briton Group Limited
3 Ripple Road, Barking IG11 7ND, 
United Kingdom

                                        RESPIRÁTOR FFP2 NR
                                Model KDD1001

Návod k použití k ochrannému respirátoru
Popis: Filtrační polomaska FFP2, účinnost �ltrace částic  ≥ 95%
EN 149:2001 + A1:2009
Oznámený subjekt:  LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus,
Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 BELLATERRA (Barcelona), Spain
Materiál: Netkaná textilie, �ltrační materiál

Návod k použití:

Před použitím nového respirátoru je třeba si umýt ruce. Ověřte si, jestli je maska neporušená. 
1) Otevřete skládací masku. 2) Ujistěte se, že měkká nosní lišta se nachází na horní straně. 
3) Nasaďte si pásek na ucho. 4) Upravte měkkou nosní lištu tak, aby obepínala nosní část. 
5) Ujistěte se, že můžete dobře dýchat a že maska dobře těsní, pokud je to nutné, upravte si 
masku. 

Podmínky skladování:
Teplota mezi -20° C až 40° C, relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Mělo by být zaručeno, 
že produkty ve skladu a při přepravě budou nepoškozené, neznečištěné, neovlivněné vlhkostí. 
Věnujte pozornost protipožární ochraně, odolnosti proti dešti, kyselinám, zásadám, vyhýbejte se 
umístění na světle.
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50 Gsm   Non-woven
25 Gsm   Non-woven
40 Gsm   Filter material
25 Gsm   Non-woven
25 Gsm   Non-woven

Životnost a funknčost respirátoru:
Maximální životnost respirátoru s �ltrační třídou FFP2 je jedna pracovní směna - 8 hodin. 
Tento respirátor pomáhá chránit proti kontaminujícím částicím, ale zcela nevylučuje vystavení 
riziku nakažení chorobou či infekcí. 

Péče a údržba respirátoru:
Respirátory jsou určeny pro jedno použití. Dezinfekce alkoholem, mytí vodou nebo saponátem
podstatným způsobem snižuje funkčnost respirátoru a může jej nevratně poškodit.

Bezpečnostní varování při používání respirátorů:
Důrazně doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní varování. Bez jejich dodržení 
může dojít k výraznému snížení účinnosti respirátoru, případně i k poškození zdraví.

Je-li respirátor jakkoliv vizuálně poškozený nebo je-li kontaminovaný, ihned ho zlikvidujte 
a vyměňte za nový. Je-li respirátor zmačkaný, může být podstatně narušena jeho účinnost,
proto ho nepoužívejte. Respirátor noste na hladkém a oholeném obličeji. Vousy nebo vlasy
snižují těsnost mezi obličejem a respirátorem. Respirátor nepoužívejte v prostorech, kde je
nedostatek kyslíku, tzn. v atmosféře, kde je kyslíku méně než 19,5 %. Respirátor nepoužívejte
ve špatně větraných prostorech nebo ve výbušné atmosféře. Nepoužívejte respirátor při 
autolakování, při hašení požáru nebo pískování. Respirátor nedezin�kujte alkoholem, ani 
neomývejte vodou nebo saponátem. Respirátor je určen pouze pro jedno použití. Opakované
použití je zakázáno. Je-li respirátor vlhký, ihned ho vyměňte. Pokud si respirátor sundaváte
z obličeje, nedotýkejte se jeho přední části, ale pouze ušních popruhů. Při přepravě respirátoru
ho vždy nechte v původním obalu. Nepoužíváte-li respirátor, skladujte ho v originálním obalu
a mimo kontaminované oblasti. Použitý respirátor likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Certi�kát ke stažení: www.appluslaboratories.com


